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Jyväskylän kristillisen opiston arviointi- ja palautejärjestelmä 

Jyväskylän kristillisen opiston toiminnan tuloksista ja laadusta kerätään systemaattista palautetta tulos-
korttien, opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyjen, kehityskeskustelujen, sisäisten katselmusten, it-
searviointien ja ulkoisten arviointien kautta. Arviointi- ja palautejärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynne-
tään opiston kehittämisessä, johtamisessa ja toiminnanohjauksessa organisaation kaikilla eri tasoilla.  

Palautteen keräämisessä noudatetaan vuosittain päivitettävää arviointisuunnitelmaa, jossa on määritelty 
kohderyhmä, keräystapa, ajankohta, keräysvastuu, analysointivastuu ja muutostoimenpiteistä vastuussa 
olevat henkilöt. Arviointisuunnitelman päivittäminen on opiston laaturyhmän vastuulla. 

Tässä kuvattu palautejärjestelmä on osa opiston laadunhallintajärjestelmää sekä myös osa opiston strate-
giatyöskentelyä. Arviointi- ja palautejärjestelmän tehtävänä on toimintaprosessien edelleen kehittäminen 
ja parantaminen ja sitä kautta laadukkaan koulutuksen ja palvelun varmistaminen kaikille asiakkaillemme. 
Laadunhallinnan kokonaisuus on kuvattuna laatutyön vuosikelloon, joka päivitetään myös vuosittain. 

BSC Tuloskortti  
Opiston strategian toteutumisen seurannan työkalu on BSC, tasapainotettu tuloskortti.  Tuloskortti sisältää 
strategian toteutumisen seurannan kannalta keskeiset mittarit, jotka säätiön hallitus hyväksyy osana stra-
tegiatyötään. Vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisen yhteydessä tuloskortin mittarit 
tarkistetaan ja päivitetään ja asetetaan niille tavoitetasot. Mittarit voivat kohdistua koko strategiakaudeksi 
(4 vuotta) asetettuihin tavoitteisiin tai vuosittain muuttuviin painopistealueisiin. Mittareiden tietoa kerä-
tään ja tuloksia seurataan ympäri vuoden ja ne raportoidaan hallitukselle kerran vuodessa, maaliskuussa. 
 
Opiskelijapalautteet 
Opiskelijapalautteita kerätään kahdella eri järjestelmällä johtuen lainsäädännöstä. Ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijat vastaavat valtakunnalliseen Arvo-palautteeseen opintojen alkuvaiheessa sekä opintojen 
päättyessä. Aikuisten perusopetuksen, perusopetuksen lisäopetuksen sekä vapaan sivistystyön opiskelijat 
vastaavat päättökyselyyn lukuvuoden päättyessä Wilmassa kerättävällä palautteella.  

Palautekysymykset ovat saman sisältöiset kaikille päättövaiheen palautteen antajille, jotta palautetietoa 
voidaan analysoida koko oppilaitoksen tasolla laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Laaturyhmä käsittelee pa-
lautteet 2 kertaa vuodessa vuosikellon mukaisesti. Tämän jälkeen palautteet siirretään tiimeille analysoita-
vaksi. Niistä seuranneita toimenpiteitä käsitellään ja arvioidaan myös tiimikehityskeskusteluissa. Päättövai-
heen palautteiden yhteenvetotulokset esitellään seuraavan lukuvuoden alussa henkilöstölle.  
 
Työhyvinvointikartoitus 
Henkilöstölle tehtävällä työyhteisön kehittämiskyselyllä kerätään palautetta työn luonteesta, työyksikön 
tiedonkulusta, työskentelyolosuhteista, toimintatavoista, johtamisesta ja henkilöstön sitoutumisesta. Hen-
kilöstöpalauteen kokoamisesta ja analysoinnista on vastannut tähän vuoteen asti työterveyspaleluja to-
teuttant yritys. Palautetieto on koottu kerran vuodessa maalis-hutikuussa, analysoitu ja käsitelty touko-
kesäkuun aikana henkilöstöpalavereissa. Henkilöstöpalautteen tilanne on tällä hetkellä välivaiheessa. Enti-
nen sopimus on päättynyt ja opisto on pyytänyt tarjouksia uusilta toimijoilta. Aia ratkennee kevääseen 
2020 mennesä.   
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Sidosryhmäpalautteet 
Jyväskylän kristillisen opiston keskeiset ulkoiset sidosryhmät on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja ne 
päivitetään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Sidosryhmiltä kootaan palautetta ydinprosessien toiminnan 
kehittämistä ja uusien palvelutuotteiden kehittämistä varten. Uusi Webropol-pohjainen sidosryhmäpalaut-
teen keräämis- ja käsittelyprosessi on kehitteillä, ja se toteutetaan ensimäistä kertaa keväällä 2020. Suun-
nittelussa seurataan myös sitä, miten valtakunnallinen työelämäpalaute-hanke etenee.  
Työelämäryhmien kokoukset ja työelämäkumppaneille järjestettävät työelämäpäivät ovat myös tärkeitä 
palautteiden kokoamispaikkoja. 
 
Henkilökohtaiset kehityskeskustelut 
Esimiehet käyvät henkilöstönsä kanssa vuosittain syyslukukauden aikana henkilökohtaiset kehityskeskuste-
lut. Vuorovaikutteisessa keskustelussa käydään läpi henkilön itsearviointi, kehittymistarpeet suhteessa tii-
min ja koko organisaation tavoitteisiin. Kehityskeskusteluissa noudatetaan yhteistä ohjeistusta, joka tarkis-
tetaan vuosittain. Kehityskeskusteluista laaditaan yhteenvedot, jotka käsitellään johtoryhmässä ja henki-
löstöpalavereissa. Johtoryhmä laatii yhteenvetojen perusteella henkilöstön kehittämissuunnitelman. 
  
Tiimikehityskeskustelut/Johdon katselmukset 
Jyväskylän kristillisessä opistossa on käytössä tiimiorganisaatio, tiimejä on neljä. Opiston johtoryhmä to-
teuttaa tiimikohtaiset kehityskeskustelut. Tavoitteena on arvioida koko tiimin toimintaa suhteessa asetet-
tuihin strategisiin tavoitteisiin sekä tukea ja edistää itseohjattua kehitystyötä. Katselmuksessa käsitellään 
yksiköiden toimintaa, tuloksia ja taloutta. Lisäksi käsitellään edellisenä vuonna sovitut kehittämistoimenpi-
teet ja sovitaan uusista kehittämistavoitteista palautejärjestelmän antamien tulosten ja johdon katselmuk-
sen pohjalta. 
 
Sisäiset itse- ja vertaisarvoinnit 
Jyväskylän kristillisessä opistossa toteutetaan vuosittain erillisen ohjelman mukaisesti sisäinen itsearviointi, 
jossa tiimit arvioivat toistensa toimintaa yhteisesti sovitun painopistealueena olevan teeman puitteissa. 
Teemat liittyvät opetus- ja ohjaustoiminnan, sidosryhmäyhteistyön, työhyvinvoinnin tai laatujärjestelmän 
kehittämiseen. Arviointien palautteet ja kehittämisehdotukset käsitellään tiimeittäin ja johtoryhmässä. Ar-
viointien toteuttamisella pyritään myös kehittämään henkilöstön itsearviointikulttuuria. 

Laatujärjestelmän itsearviointi tehdään Opetus- ja kulttuuriministeriön laatustrategian mukaisesti. Proses-
sit tarkastellaan vuosittain. Lisäksi tehdään muita itsearviointeja esimerkiksi laatuyksikköhakemuksiin, ra-
kenteelliseen kehittämiseen ja ulkoisiin arviointeihin liittyen. Jos arvioinnit johtavat strategisiin kehittämis-
hankkeisiin, niille varataan erilliset resurssit. 

Ulkoiset arvioinnit 
Ulkoisten arviointien avulla JKO saa tietoa toimintansa nykytilasta ja kehittymisestä suhteessa muihin kan-
sanopistoihin ja oppilaitoksiin ja muuhun toimintaympäristöön. JKO osallistuu mm. Karvin, AMKEn ja SKYn 
arviointihankkeisiin. Ulkoisen arvioinnin tavoitteita palvelevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön tulok-
sellisuusmittarit, erilaiset benchmarking-hankkeet ja työelämältä ydinprosessien kehittämiseksi hankittu 
palaute. 

KARVI= kansallinen koulutuksen arviointikeskus, AMKE= Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, SKY= Suomen kansanopistoyhdistys 



Päivitetty 18.11.2019 / MV 
 
 

 

 

Jyväskylän kristillisen opiston arviointi- ja palautejärjestelmä  
 
 

 
Työkalu 

 
Kohde 

 
Keräystapa 

 
Ajankohta 

 
Keräysvastuu 

 
Analysointi 

 
Kehittämispäätökset 

BSC 
Tasapainoitettu 
tuloskortti 

Strategisten ta-
voitteiden toteu-
tuminen 

Vuosittain vah-
vistettavat 
mittarit 

maaliskuu 
(tulosten 
koonti) 

laatupäällikkö säätiön hallitus/ Jory säätiön hallitus/Jory 

Henkilöstöpalautteet Työhyvinvointi, 
johtaminen ja 
työssä jaksaminen 

Sähköinen työ-
hyvinvointiky-
sely 

kevät 
(maalis-huh-
tikuu) 

Jory jory, tiimit,  
henkilöstökokous 

jory, tiimit 

Sidosryhmäpalautteet Strategiset sidos-
ryhmät, enna-
kointi ja asiakas-
tyytyväisyys 

webropol-ky-
sely 
Työelämäpäi-
vät 

huhtikuu Työelämäkoordinaat-
tori 

Työelämäryhmät, 
jory, tiimit 

jory/TyKe/tiimit 

Opiskelijapalauteet 
 

Opiskelijat (muut) 
Opiskelijat (amm.) 
 

Wilma 
Arvo 

toukokuu 
läpi vuoden 

koulutussuunnittelija jory/tiimit,  
henkilöstökokous 

jory/tiimit 

Tiimikehityskeskustelut Tiimien toiminta, 
tulokset ja tavoit-
teet 

tiimikokous tammikuu rehtori 
laatupäällikkö 
talouspäällikkö 

jory /tiimit jory/tiimit 

Henkilökohtaiset kehi-
tyskeskustelut 

Osaaminen ja ke-
hittämistarpeet 

henkilökohtai-
nen keskustelu 

syys-  
lokakuu 
 

esimiehet esimiehet /jory jory 

Sisäinen teema-arvi-
ointi 

Toimintaprosessit, 
sovitut teemat 

sisäinen tiimien 
ristiin arviointi 

huhti-touko- 
kesäkuu 

laaturyhmä, 
laatupäällikkö, 
tiimit 

tiimit/jory 
laaturyhmä 

tiimit/jory 

Ulkoiset arvioinnit Toteuttaja määrit-
tää 

Toteuttaja 
määrittää 

koko vuosi laaturyhmä päättää jory 
laaturyhmä 

säätiön hallitus, 
jory 
 

 


